
Sheepland: een zonnig land met glooiende groene weiden, welige bossen en majestueuse bergen. De vredevolle mensen van het eiland willen 
niets liever dan rondkuieren met hun zachte, kleine, donzige, witte schapen. Alles is pais en vree, tot iemand op het idee kwam om
omheiningen te plaatsen... Nu moeten de herders strijden om de beste graaslanden om hun kuddes te voederen, drijven ze hun schapen 
naar hun eigen land - en omheinen ze het zodat er geen schapen afdwalen en bij een kudde van een andere herder terecht komen!
En dan is er nog dat rare zwarte schaap dat overal lijkt op te duiken. Z’n zeldzame, zwarte wol zal zeker een mooie prijs op de markt
opleveren voor de herder die hem in z’n land kan insluiten!
Kan jij je kudde laten grazen op de beste graaslanden en de rijkste herder worden in Sheepland?

Sheepland

Spelonderdelen
1 Speelbord
Het speelbord toont het eiland "Sheepland", verdeeld in 18 regio's rondom de  
Schapenburcht. Er zijn 6 terreintypes, met 3 regio's van elk terrein. De regio's 
zijn verdeeld door middel van wegen. Elke weg heeft een genummerde cirkel.

30 Terreintegels
Er zijn 5 terreintegels voor elk type van terrein, genummerd van 0 tot 4. 
Dit nummer bepaalt de kost van de tegel (in Dinars).

6 Start-terreintegels

60 Munten
(Dinars van verschillende 
waarde)

20 Hekkens 12 Eind hekkens

1 Startspelerfiche
(in 2 stukken)

18 Witte schapen
1 Zwart schaap
6 Houten herders 
(in 4 kleuren)
1 dobbelsteen

Regio’s
Genummerde 
cirkels

Schapenburcht

Wegen



• Open het speelbord en leg het in het midden van de tafel.
• Plaats 1 wit schaap in elk van de 18 regio’s (niet in de schapenburcht).
• Plaats het zwarte schaap in de schapenburcht.
• Schud de 6 start-terreintegels en geef elke speler er 1. Leg de resterende tegels in de doos. 
  Alle terreintegels blijven geheim voor de andere spelers tot het einde van het spel. Je mag jouw 
  eigen terreintegels ten allen tijde bekijken.
• Sorteer de andere terreintegels per terreintype en plaats ze in 6 stapels naast het speelbord. 
  De tegels in de stapels moeten in nummerieke volgorde gesorteerd worden met “0” bovenaan en “4” onderaan.
• Plaats de dinars (munten) en de hekkens naast het speelbord. Scheid de eind hekkens van de rest 
   (ze worden enkel in de laatste fase van het spel gebruikt).
• Iedere speler kiest een kleur en neemt de overeenkomstige herderpion. Geef elke speler 20 dinars als startgeld.
    (zie speciale regels voor 2 spelers op het einde van deze spelregels).
•  De speler die als laatste een schaap heeft verzorgd, wordt de startspeler en neemt de startspelerfiche. 
   Beginnend met de startspeler en nadien kloksgewijs (naar links) plaatst iedere speler z’n herder op een
   onbezet  genummerde cirkel op het speelbord.
Je bent nu klaar om te beginnen!

S pelverloop

Spelvoorbere id ing

Sheepland wordt in beurten gespeeld, beginnend met de startspeler en dan kloksgewijs rond de tafel.
Aan het begin van je beurt gooi je de dobbelsteen om te zien of het zwarte schaap beweegt (zie het zwarte schaap).
Dan moet je drie acties uitvoeren, gekozen uit de volgende lijst:

a) Beweeg je herder
b) Beweeg 1 schaap
c) Koop 1 terreintegel

Je mag kiezen welke acties je uitvoert en je mag ze uitvoeren in een willekeurige volgorde behalve dat één van je acties moet gebruikt worden 
om jouw herder te bewegen. Je mag dezelfde actie twee keer uitvoeren maar indien je dit doet, moet je jouw herder verplaatsen vooraleer je 
de actie een tweede keer uitvoert.

Je mag:
• Je herder 3 keer bewegen;
• 1 schaap bewegen, 1 terreintegel kopen en dan je herder bewegen;
• 1 terreintegel kopen, je herder bewegen en terug 1 terreintegel kopen;
• Je herder twee keer bewegen en dan 1 terreintegel kopen.

Je mag niet:
• 2 terreintegels kopen en dan je herder bewegen;
• 1 schaap bewegen, 1 terreintegel kopen en dan terug 1 schaap bewegen;
• Je herder bewegen en nadien 2 schapen bewegen.



Koop 1 terreintegel
Je mag 1 terreintegel uit de voorraad kopen indien het overeenkomt met één van de regio’s waaraan je herder grenst.
Wanneer je een terreintegel koopt, moet je de bovenste tegel van de desbetreffende stapel nemen en de prijs betalen zoals aangegeven op de 
tegel (in dinars). Plaats de tegel gedekt voor je en hou hem geheim voor de andere spelers.
Als je een terreintegel koopt, zal er een duurdere tegel open komen te liggen. Dus de volgende speler die zo’n tegel wil kopen, zal hiervoor 
een hogere prijs dienen te betalen.
Belangrijk:  Wanneer je een terreintegel koopt, koop je geen specifieke regio op het speelbord. Je investeert als het ware in dat type van
terrein. De inkomsten die je zal krijgen voor elke tegel op het einde van het spel is gelijk aan het aantal schapen in alle regio’s van dit type 
(zie  Einde van het spel).

het zwarte Schaap
Het zwarte schaap start in de Schapenburcht. Zoals elk ander schaap kan het bewogen worden door de actie 
“beweeg 1 schaap” maar zal het in z’n eentje ook proberen te ontsnappen!
Aan het begin van je beurt moet je met de dobbelsteen gooien. Indien er een wegcirkel grenst aan het zwarte 
schaap dat overeenkomt met de dobbelsteenrol, moet je het zwarte schaap naar de regio aan de overkant van 
de weg plaatsen. 
Het zwarte schaap beweegt niet indien er geen overeenkomstige wegcirkel is of als deze cirkel bezet is door 
een hekken of éénder welke herder.
op het einde van het spel telt het zwarte schaap voor 2 schapen bij het berekenen van jouw score.

Beweeg 1 Schaap
Je mag éénder welk schaap verplaatsen (inclusief het zwarte schaap) van één van de beide regio's waaraan je 
herder grenst naar de andere regio waaraan hij grenst.
Je mag slechts 1 schaap bewegen elke keer je deze actie kiest.

Beweeg Je herDer
Je mag je herder bewegen naar eender welke cirkel die niet bezet is door een andere herder of een hekken. Indien je
beweegt naar de aangrenzende cirkel op de weg (rechtstreeks verbonden met een weg zonder andere wegcirkels te 
passeren), is het een gratis beweging. Indien je naar een andere cirkel op het bord beweegt, moet je 1 dinar betalen.
Wanneer je jouw herder beweegt, moet je een hekken plaatsen op de cirkel waar je vertrekt. Plaats geen eind hekkens tot 
al de gewone hekkens op het speelbord zijn geplaatst.  De eind hekkens worden enkel gebruikt in de laatste fase van het 
spel (zie  einde van het spel).



s pec iale  regels  voor een s pel  met 2  s pelers
De regels zijn identiek mits deze 3 wijzigingen:

• Iedere speler begint het spel met 30 dinars.
• Iedere speler gebruikt 2 herders (gebruik enkel de rode en blauwe herders).
• In jouw beurt moet je één van jouw herders kiezen en jouw 3 acties met enkel deze herder uitvoeren.

s pec iale  dank
De auteurs willen al hun vrienden bedanken die geholpen hebben bij het speeltesten en de suggesties die het succesvolle slot van dit project 
mogelijk maakten. Speciale dank ook aan de vrienden van il Tempio di Kuma en IDG. Hartelijk dank aan Mauro Sorghienti voor  de 
illustraties van het prototype, aan Simone Tascini voor het duwen van het zwarte schaap en aan Aska voor z'n geduld en ondersteuning 
tijdens het langdurige werk.

Wanneer alle gewone hekkens op het speelbord zijn geplaatst, begint de eindfase. Het spel gaat door tot het einde van de beurt van de speler 
rechts van de startspeler (dus alle spelers hebben evenveel beurten gespeeld tijdens het spel). Indien je in deze laatste beurt een hekken moet 
plaatsen, gebruik je de eind hekkens.
Wanneer de laatste speler z’n beurt heeft afgewerkt, is het tijd om jouw score te berekenen! De waarde van elke terreintegel die je hebt op 
het einde van het spel is gelijk aan het totaal aantal schapen in alle regio’s die overeenkomen met het type van terrein (denk eraan: het zwarte 
schaap telt als 2 schapen bij de telling). Neem dinars gelijk aan de waarde van al jouw terreintegels en tel ze op bij de munten die je nog over 
had. De speler met het meeste geld is de winnaar! Indien er een gelijke stand is, wint de speler die het hardste kan blaten als een schaap!
opmerking: de kosten van de terreintegels hebben geen invloed op de eindtelling; alle tegels worden gelijk behandeld.

Voorbeeld : Je hebt 2 weilandtegels en 1 bergtegel. Er zijn in totaal 3 schapen in de 3 weilandregio’s en 4 schapen in de 3 bergregio’s. Je totale eindscore 
is 10 punten (3 + 3 + 4).

E inde  van het  s pel
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